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ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA URGENT URGENT URGENT URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA ENT DE XERTA ENT DE XERTA ENT DE XERTA     

DEL DIA DEL DIA DEL DIA DEL DIA 30 DE MARÇ30 DE MARÇ30 DE MARÇ30 DE MARÇ DE 2011 DE 2011 DE 2011 DE 2011    
    

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 8 del matí del dia 30 de març de dos mil onze, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell, els regidors que a continuació es 
relacionen, per dur a terme la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat 
convocats en temps i forma: 
 
- Moisés Fabra Serral  
- Ruben Alegria Maureso 
- José Villaubí Roig 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
 
Per part de l’alcaldia s’excusa l’absència del regidor Sr. Roger Aviñó i per part de la regidora Sra. Caballeria 
s’excusa l’absència dels regidors Sra. Ester Curto Pla i Sr. Emigdi Navarro Cid. 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès Baradat, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la vàlida 
constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del 
dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 13/2011 de 13 de gener, que són 
els següents: 
 
    
01.01.01.01.---- APROVACIÓ DE LA URG APROVACIÓ DE LA URG APROVACIÓ DE LA URG APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÈNCIA EN LA CONVOCATÈNCIA EN LA CONVOCATÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SEÒRIA DE LA SEÒRIA DE LA SEÒRIA DE LA SESSSSSIÓ PLENÀRIA. SIÓ PLENÀRIA. SIÓ PLENÀRIA. SIÓ PLENÀRIA.  

 
L’alcalde proposa als membres del ple que sigui sotmesa a aprovació la urgència en la convocatòria de la 
sessió plenària a celebrar el proper dia 30 de març de 2011. 
 
Ates que concorren motius d’urgència en la convocatòria de la present sessió donat que el dia 31 finalitza el 
termini per tal que l’ajuntament s’adhereixi al conveni amb localret gestionat a través de la Diputació de 
Tarragona, del que se’n despendrà un notable abaratiment en la gestió de les telecomunicacions municipals 
així com una major eficàcia i no ha estat possible sotmetre l’aprovació del conveni a una altra sessió 
plenària anterior.  
 
Atès que en el mateix sentit l’adhesió de l’ajuntament de Xerta a l’ l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
MUNICIPIOS CON INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES comportarà que dita associació iniciï ja les 
gestions necessàries per dur els estudis que comportaran que, quan menys, l’ajuntament percebi el que per 
dret li pertoqui de les empreses instal·lades o en tràmit d’instal·lació d’energies no contaminants en el 
municipi de Xerta, a banda de la negociació de tots aquells acords favorables a l’interès general de la 
població, així com la regularització de les instal·lacions i convenis i/o pactes ja existents 
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Així mateix l’expedient de la instal·lació de fonts d’energies alternatives que també se sotmet al plenari cal 
gestionar-lo de la manera més rapida i eficaç perquè es pugui encabir dins l’àmbit del conveni amb 
l’Asociacion Nacional de Municipios con instalaciones de energias renovables  i per altra banda la urgència 
per designar un nou secretari del Jutjat de Pau per renúncia de l’anterior, justifiquen amb escreix la 
urgència de la present convocatòria de la sessió plenària que pels terminis que fineixen no es pot demorar 
a la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament que es durà a terme ja durant el mes d’abril.  
 
Tots aquests fets motiven la urgència en l’aprovació dels expedients que se sotmeten a consideració del 
plenari, la qual s’aprova amb el vot en contra de la regidora Sra. Caballeria i del regidor Sr. Carreras, en 
tant, d’acord amb l’explicació de vot de  la Sra. Caballeria no consideren que concorrin motius d’urgència 
per la celebració d’aquest ple ja que els punts que se sotmeten al mateix s’haguessin pogut tractar amb 
mes calma si hagués hagut una previsió correcta del funcionament del ple, ja que aquest acord que ara 
demana urgentment la Diputació està a l’ajuntament des de fa temps i no caldria córrer ara. A continuació 
l’alcalde continua amb l’ordre del dia de la sessió i sotmet a consideració del plenari el següent punt de 
l’ordre del dia que és: 
    
    
02.02.02.02.---- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A  ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A  ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A  ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A 
LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.    

 
Antecedents.Antecedents.Antecedents.Antecedents.    
 
1.El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats municipalistes, 
amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis en el desplegament de les xarxes de 
telecomunicacions, fer d’interlocutor amb els operadors i, també, promoure i coordinar accions que facilitin 
als ens consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels serveis 
de telecomunicacions corporatives. 
 
2. El Consorci Localret ha endegat diversos processos al territori, consistents en un conjunt d’actuacions 
que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació, la comunicació i minimitzar els costos dels 
serveis de telecomunicacions corporatives (veu, mòbil i dades). 
 
3. La Diputació de Tarragona ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
4. l’Ajuntament de Xerta està interessat en participar en el futur procés de compra agregada del servei de 
telecomunicacions a endegar pel Consorci Localret, per tal de minimitzar els costos de les seves 
comunicacions corporatives. 
    
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret. 
 
1. L’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, reconeix la possibilitat 
d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
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2. El conveni, com a tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions públiques, és la via 
que permet articular les relacions entre el Consorci Localret i els ens locals, per tal d’assolir els interessos 
comuns. 
 
3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 9 i 15 
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 107 a 112 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals atribucions per establir 
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de 
l’encàrrec de gestió. 
 
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  ACORD:ACORD:ACORD:ACORD: 
 
1. Encarregar al Consorci Localret la gestió de la compra agregada dels serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil, dades) de l’Ajuntament de Xerta mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci Localret, i 
junt amb tots aquells ens locals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que també s’hi 
adhereixin, a fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Xerta i el Consorci Locaret, pel qual  es regulen els termes de 
l’encàrrec de gestió. 
 
3. Autoritzar al Consorci Localret perquè en nom i representació de l’Ajuntament pugui demanar a 
qualsevol operador de telecomunicacions les dades de facturació i consum corresponents a l’Ajuntament,  
a fi que el Consorci Localret pugui efectuar l’anàlisi de la despesa en comunicacions telefòniques, de les 
infraestructures i en l’ús d’internet, per tal de dur a terme la redacció dels plecs econòmic administratius i 
tècnics que han de regular la contractació d’aquells serveis; havent-se d’interpretar aquesta autorització de 
la forma més àmplia possible. 
 
4. Autoritzar una despesa aproximada de 2.500,00 euros  
 
5. Notificar aquest acord al Consorci Localret i al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 
 
 
03.03.03.03.---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DEL DEL DEL DEL DICTAMEN FAVORABLE D’ACTUACIÓ URBDICTAMEN FAVORABLE D’ACTUACIÓ URBDICTAMEN FAVORABLE D’ACTUACIÓ URBDICTAMEN FAVORABLE D’ACTUACIÓ URBANISTICA EN SNU PRESENTADA PER  ANISTICA EN SNU PRESENTADA PER  ANISTICA EN SNU PRESENTADA PER  ANISTICA EN SNU PRESENTADA PER  
SALVADOR SABATE EN REPRESENTACIÓ DE SABCAR, SL, INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR (EXPEDIENT  12/2010).SALVADOR SABATE EN REPRESENTACIÓ DE SABCAR, SL, INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR (EXPEDIENT  12/2010).SALVADOR SABATE EN REPRESENTACIÓ DE SABCAR, SL, INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR (EXPEDIENT  12/2010).SALVADOR SABATE EN REPRESENTACIÓ DE SABCAR, SL, INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR (EXPEDIENT  12/2010).    

 
 
Vist l’expedient 12/2010 incoat en data 6 de juliol  de 2010, de llicència municipal per a la construcció d’una 
instal·lació Solar Fotovoltaica de 100kWnom,en el Polígon 18, Parcel·la 160, partida Arenalets,en sòl no 
urbanitzable, pel senyor Salvador Sabate  amb DNI 40089432-H en  representació de la societat SABCAR, 
S.L. amb CIF B43206226 . 
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Actualment s’han demanat informes als següents departaments:  
 
a) Agència  Catalana de l’Aigua 
b) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,  Alimentació i Medi Natural 
c) Departament de Territori i Sostenibilitat  
 
L’expedient actualment es troba en informació pública, pel període d’un mes en el Bolletí Oficial de la 
província de Tarragona, al tauler de edictes de la corporació, i a un diari de difusió periòdica, iniciant-se el 
còmput del mes a partir del dia 19 de març de 2010 i fins el dia 19 de abril de 2010, amb el benentès que un 
cop finalitzat el termini d’informació la secretaria informarà sobre la presentació d’al·legacions i/o 
suggeriments a l’expedient, i la seva resolució si s’escau. 
 
Vist l’informe tècnic que obra en l’expedient i el jurídic de  la secretaria en relació en el procediment 
administratiu a seguir per la aprovació del expedient, en resulta que un cop finalitzat el termini de 
informació pública el còmput de qual s’iniciarà partir de l’endemà de la darrer anunci que aparegui 
publicat, se ha de traslladar  l’expedient íntegre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 
per tal que es procedeixi a la aprovació de la actuació urbanística en sòl no urbanitzable i es retorni de nou 
a l’Ajuntament  per tal que  es procedeixi a l’autorització de   la llicència. 
 
Vis que un dels tràmits que cal dur a terme, és el sotmetre a consideració del plenari l’expedient en 
caràcter previ al trasllat del mateix a la CUTE, aquesta alcaldia sotmet a consideració del plenari el dictamen 
favorable de l’expedient 12/2010 , per tal que un cop finalitzat  l’exposició pública es traslladi un còpia 
integra  l’ens competent. 
 
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  ACORD:ACORD:ACORD:ACORD: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Elevar l’expedient 12/2010 instant en data 6 de juliol de 2010, de llicència municipal per a la 
construcció instal·lació Solar Fotovoltaica de 100kWnom,en el Polígon 18, Parcel·la 160 , partida Arenalets  
del terme municipal de XERTA en sòl no urbanitzable, formulat pel senyor Salvador Sabaté  amb DNI 
40089432-H en  representació de la societat SABCAR, S.L. amb CIF B43206226 ,per tal que procedeixi, si 
s’escau, a l’ aprovació definitiva de l’actuació en sòl no urbanitzable. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Notificar el present acord a la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre, traslladant l’expedient a la 
mateixa per tal que el pugui examinar per procedir, si s’escau, a l’aprovació de l’actuació urbanística en sòl 
no urbanitzable un cop completat l’expedient.    
    
    
04.04.04.04.---- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ NACI APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ NACI APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ NACI APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ NACIONAL DE MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ONAL DE MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ONAL DE MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ONAL DE MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS D’ENERGIES 
RENOVABLES.RENOVABLES.RENOVABLES.RENOVABLES.    

 
ATÈS que en aquest terme municipal està en vies d’instal·lar-se instal·lacions d’energies renovables, i tenint 
en compte de l'afectació territorial i tributària de les mateixes; havent-se constituït una Associació Nacional 
per a la defensa dels interessos d'aquests municipis afectats, i en atenció a les prescripcions de l'article 22 
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de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la modernització del Govern Local. 
 
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  ACORD:ACORD:ACORD:ACORD: 
 
1r.- Adherir-se a l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS CON INSTALACIONES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, així com als seus acords i estatuts. 
 
2n.- Anomenar com a representant en la mateixa en nom d’aquest Ajuntament al Sr. Lino Bertran Morell en 
la seva qualitat d’Alcalde....    
 
3r.- Que no tenim coneixement dels megavats de potència instal·lada en les instal·lacions existents 
d’energies renovables en el municipi ni de les que es pretenen instal·lar que  corresponen a central 
hidroelèctriques, parcs eòlics i plantes d’instal·lacions fotovoltaiques, així com altres instal·lacions 
captadores d’energia solar alternatives a la de plaques fotovoltaiques que es puguin instal·lar en el futur....    
 
4t.-Aprovar la quota ordinària anual única que per part de l’Associació es gira a l’Ajuntament en concepte 
de soci adherit. L’esmentada quota es calcularà d’acord als criteris acordats per la Comissió Executiva i 
confirmats per l’Assemblea General de l’Associació.  
 
5è.- Juntament amb el present acord traslladar a l’ANMER el número del compte bancari de L’Ajuntament a 
la qual haurà de girar-se la quota anual en concepte de soci adherit.  
 
6è.- De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de caràcter personal i altres disposicions vigents, aquest Ajuntament queda informat que les dades 
facilitades, així com els quals en un futur pogués facilitar, seran tractats i recollits en un fitxer denominat 
“CLIENTS”, responsabilitat d’ANMER, degudament inscrit en el Registre Espanyol de Protecció de Dades, 
amb l'única fi de gestionar la relació professional entre ambdues parts. Així mateix queda informat de la 
possibilitat d’exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 
aquestes dades en els termes i amb els requisits previstos en la normativa sobre protecció de dades vigent.    
    
    
05.05.05.05.---- ACORD DE  NOMENAMENT DEL  NOU  SECRET ACORD DE  NOMENAMENT DEL  NOU  SECRET ACORD DE  NOMENAMENT DEL  NOU  SECRET ACORD DE  NOMENAMENT DEL  NOU  SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU DE XERTAARI DEL JUTJAT DE PAU DE XERTAARI DEL JUTJAT DE PAU DE XERTAARI DEL JUTJAT DE PAU DE XERTA    

 
El dia 1 de març de 2011 la senyora Mireia Villamayor Forcada, secretària del Jutjat de Pau de Xerta, va 
presentar la seva renúncia a aquest càrrec amb efectes 31 de març de 2011.  
 
És necessari, en conseqüència, nomenar una persona perquè es faci càrrec de la secretaria del Jutjat de Pau 
del municipi. 
 
El Sr. Francisco Cobos Escribano, ha presentat la seva renúncia com a Jutge de Pau Substitut d’aquest 
municipi degut a la incompatibilitat del seu càrrec amb el treball a l’administració pública. 
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El Sr. Cobos, auxiliar administratiu de la corporació, familiaritzat amb les tasques de la secretaria del Jutjat 
de Pau degut al seu anterior càrrec, en els últims dies està sent instruït per la Sra. Villamayor i el Sr. Xavier 
Curto Pla, Jutge de Pau Titular, els quals consideren que desenvolupa correctament les tasques de 
l’esmentada secretaria. 
 
Atès que aquesta persona, pel seu lloc de treball, és la idònia per fer-se càrrec de la secretaria del Jutjat de 
Pau.  
 
Vist el que disposen els articles 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, 
i 1, 2 de l'Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment d'aprovació dels nomenaments 
de secretaris de jutjats de pau de municipis de menys de 7.000 habitants i article 57.3 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  ACORD:ACORD:ACORD:ACORD: 
 
Primer.- Nomenar el Sr. Francisco Cobos Escribano secretari titular del Jutjat de Pau de Xerta, amb efectes 
del dia 1 d’abril de 2011.  
 
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord, juntament amb la resta de documentació necessària, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a l’aprovació del nomenament pel conseller. 
    
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són un quart de nou del matí de tot el que 
jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en sis (6) fulls, rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
 
 
 


